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TEXTO NARRATIVO
 LENDA E MITO

DESCRITORES
D1 – Localizar informações explícitas em
um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
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 Narrativas orais

 Explicam acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais

 Misturam fantasia e realidade

CARACTERÍSTICAS DE UM LENDA

 Personagens reduzidas

 Ligadas a cultura popular

 Sofrem alteração ao longo do tempo

 Anônimo (normalmente)
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"Num-se-pode" é uma lenda do tempo em que

Teresina era iluminada por lampiões a gás. Naquele

tempo os boêmios da noite teresinense davam de

cara com uma bela moça que, encostada em um

poste de luz, dava o maior mole pra rapaziada.

A bela moça pedia ao cavalheiro que lhe

acendesse o seu cigarro e eis que antes que rapaz

lhe prestasse o favor, a bela moça transformava-se

num monstro esticando-se até poder ela mesma

encostar seu cigarro no fogo do lampião a gás que

ficava no topo do poste. O jovem boêmio saia

correndo assustado gritando: "Num-se-pode! Num-se-

pode!"
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
(PAEBES) Leia o texto abaixo.

Lenda da vitória-régia
Você já viu a vitória-régia? É uma grande planta aquática do

Amazonas. Os índios daquela região contam uma lenda para explicar
como surgiu essa planta. [...]

Segundo os índios, cada estrela é uma moça índia que se casou
com a Lua. E a Lua é um guerreiro belo e forte que, nas noites de luar,
desce à Terra para se casar com uma índia.

Era uma vez uma índia chamada Naiá que se apaixonou pela Lua.
Todas as noites ela ficava sozinha, admirando a Lua e desejando
abraçá-la. Mas isso não era possível, pois a Lua estava tão alta!
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Certa noite, Naiá chegou à beira de um lago e viu refletida na água a imagem da Lua. Ela
ficou super feliz! Pensou que fosse o guerreiro branco que tinha descido à Terra para casar-
se com ela.

E para não perdê-lo, jogou-se nas águas profundas do lago... e morreu afogada.
Então a Lua, que não quisera fazer de Naiá uma estrela do céu, resolveu fazer dela uma

estrela da água e transformou-a numa planta de grandes folhas e belas flores.
E assim surgiu a vitória-régia.

TUFANO, D. Meu primeiro dicionário. Dicionário infantil pedagógico. São paulo: Paulus, 2004, p. 38.

1. Para os índios, a Lua é
A) uma jovem moça índia.
B) uma planta aquática.
C) um guerreiro belo e forte.
D) um satélite da Terra.
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Narra t i v as ant i gas

E xp l i c am fa tos da rea l i d a d e e f enômenos da na ture z a

Usam s imbo l og i a , pe rs onage ns s obrena t ur a i s , de us es e

heró i s

M is tura dos f icçã o a f a tos rea is

Re lac i o na -s e com uma da ta ou re l i g i ã o

Não há embas amen t o c ien t í f i c o
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No Egito Antigo, muitos anos
antes de Cristo, surgiu o mito da
fênix. Reza a lenda que, ao
falecer, a fênix era devorada por
chamas, e delas ressurgiria uma
nova fênix. A fênix simboliza a
imortalidade, os ciclos naturais
de vida e morte, o
renascimento e, até mesmo, a
existência de uma vida pós
mortem. Era tida como um
símbolo de persistência, de
transformação, de recomeço e,
principalmente, de esperança.

Acreditava-se – e ainda
acredita-se em algumas
culturas – que a ave possuía
uma força sobrenatural,
permitindo-lhe carregar fardos
excessivamente pesados, como
até mesmo um elefante.
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
Leia o texto abaixo e responda à questão 2.

Caipora
É um Mito do Brasil que os índios já conheciam desde a época do

descobrimento. Índios e Jesuítas o chamavam de Caiçara, o protetor da
caça e das matas.

Seus pés voltados para trás servem para despistar os caçadores,
deixando-os sempre a seguir rastros falsos. Quem o vê, perde totalmente
o rumo, e não sabe achar o caminho de volta. É impossível capturá-lo.
Para atrair suas vítimas, ele, às vezes, chama as pessoas com gritos que
imitam a voz humana. É também chamado de pai ou Mãe-do-mato,
Curupira e Caapora. Para os índios Guaranis, ele é o Demônio da Floresta.
Às vezes é visto montando um porco do mato.

In: http://www.arteducação.pro.br
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ATIVIDADE DE APRENDIZAGEM

3. De acordo com esse texto, os pés voltados para trás da Caipora sevem
para

A) atrair suas vítimas

B) despistar caçadores

C) montar um porco do mato

D) proteger as matas
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Leia o texto para responder a questão a seguir: 
Pã, uma divindade rural De acordo com a mitologia

greco-romana, Pã ou Pan é o deus dos bosques e dos
campos, dos rebanhos e dos pastores. Morava em grutas,
vagava pelas montanhas e pelos vales e divertia-se
caçando ou dirigindo as danças das ninfas (divindades dos
rios, dos bosques, das florestas e dos campos). Amante da
música, inventou a avena, uma flauta, que tocava
exemplarmente. Pã era temido por todos aqueles que
tinham que atravessar as matas durante a noite, pois as
trevas e a solidão desses lugares predispunham as pessoas
a medos e superstições. Por isso, os pavores desprovidos
de causas aparentes eram atribuídos a Pã e chamados de
pânico. Fonte: Thomas Bulfinch. O livro de ouro da mitologia. Rio de Janeiro: Ouro, 1967

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
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1. Em “(...) e a solidão desses lugares (...)”, a expressão
em destaque” refere-se

A) às montanhas.

B) aos vales.

C) aos bosques.

D) às matas.

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.


